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Zápisnica zo zasadnutia AS FSEV zo dňa 11. 4. 2017. 
 

 
 
  . 
Program: 
                                                                                       

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice 
4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2016 
5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2016 
6. Prerokovanie a schválenie Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviská 

FSEV UK na rok 2017 
7. Prerokovanie a schválenie Rozdelenia štátnej dotácie na rok 2017 
8. Informácie z vedenia fakulty 
9. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
 
Ad 1)  

Predseda AS FEV Mgr. Andrej Mentel, PhD.  otvára zasadnutie AS a prezentuje program 
zasadnutia.  
 

Ad 2)  
Prebieha hlasovanie o programe. Program je schválený jednohlasne. Prítomní sú členovia AS 
FSEV, okrem Ing. Veroniky Miťkovej, PhD., ktorá sa ospravedlnila.  
 

Ad 3)  
Za overovateľov zápisnice sú zvolení prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňákova, PhD. a Mgr. Tomáš 
Profant, PhD.  
 

Ad 4)  
Predseda AS FSEV Mgr. Andrej Mentel, PhD. pozýva dekanku FSEV doc. JUDr. PhDr. 
Luciu Mokrú, PhD., aby predstavila Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2016. Správa 
má 8 bodov (samostatný dokument). Správa neobsahuje hodnotenia ARRA, keďže ho za 
minulý rok nevydala. Dekanka informuje o klesajúcich počtoch študentov, ich odlive do 
zahraničia, ale zároveň raste počtu projektov, vrátane zahraničných. Prezentuje päť 
najvýznamnejších publikácii za rok 2016.  
 
Predseda AS FSEV predstavuje pripomienky Ing. Veroniky Mi ťkovej, PhD, ktorá nie je 
prítomná. Väčšinou ide o formálne pripomienky, obsahová vec sa týka bodu 5, kde sa Ing. 
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Miťková, PhD. pýta, prečo došlo k poklesu výpožičiek – dekanka odpovedá, že výročná 
správa nevyhodnocuje dôvody, len prezentuje fakty.  
 
Pedagogická ani rozpočtová komisia nevzniesli voči návrhu pripomienky. 
 
Členovia AS FSEV hlasujú o schválení Výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2016. 
Prebieha hlasovanie: správa je schválená počtom hlasov 11.  
 
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Uznesenie: Akademický senát FSEV schválil predkladanú Výročnú správu o činnosti fakulty 
plným počtom prítomných hlasov.  
 

Ad 5)  
Dekanka FSEV predstavuje Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2016 (samostatný 
dokument) 
Predseda AS sa pýta či sú nejaké otázky k správe a navrhuje hlasovať o jej schválení.  
Prebieha hlasovanie, Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2016 je schválená plným 
počtom prítomných hlasov: 
 
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Uznesenie: Akademický senát FSEV schválil predkladanú Výročnú správu o hospodárení 
fakulty plným počtom prítomných hlasov.  
 

 
Ad 6)  

Dekanka predstavuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviská FSEV UK 
na rok 2017 (samostatný dokument).  Fakulta dostáva dotácie v oblasti vzdelávania (podľa 
počtu študentov registrovaných k 31.10. 2016) a dotáciu podľa výstupov vo vede, podľa 
metodiky MŠ. Do tejto kategórie sa počítajú aj výstupy doktorandov po dizertačnej skúške.  
Okrem toho dostáva fakulta Účelové dotácie –  motivačné a sociálne štipendiá, ktoré musia  
byť členené tak ako je stanovené.  
Jednotlivé pracoviská FSEV dostávajú dotáciu podľa toho, koľko vyprodukovali. K dotáciám 
na mzdy sa pripočítava sumy na odvody. Fakulta tiež dostáva sumu na tovary a služby.  
Z dotácie na vedu sa prispieva ne „solidaritu“ fakultám, ktoré sú v mínusovom režime.  

 
Hovorí o zmene systému hodnotenia publikácii. 
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Mgr. Tomáš Profant, PhD. sa pýta na petíciu, ktorá bola podpisovaná na fakulte, 
Dekanka odpovedá, že neboli akceptované žiadne pripomienky, metodika bola schválená 
ministerstvom tak ako bola predložená.  
 
Dekanka vysvetľuje, že pri rozdeľovaní dotácií nesúťažíme so všetkými odbormi, ale len 
s inými spoločenskými vedami na SK, čím sme istým spôsobom v nevýhode. Celkovo je 
pridelená našej kategórii menšia suma ako napr. technickým vedám, teda všeobecne 
dostávame menej peňazí.  
 
V porovnaní s minulým rokom majú pokles študentov UEŠMZ a USA, ostatné ústavy 
mali nárast študentov.  
V rámci dotácie za granty sa počítajú len výskumné granty a len tie, ktoré v danom roku 
prišli na účet fakulty (APPV, VEGA, KEGA). 
Z domácich grantov sme celkovo získali cca 200 tisíc eur, ale  dotácia je 70 tisíc eur. 
Zahraničné granty priniesli 147 tisíc eur, ale dotácia 170 tisíc eur.  
 
V rámci akreditácie sme získali koeficient A a tak dostali sumu vo výške 219 000. 
Z tejto sumy prispievame na solidaritu. Dekanát žiada, aby sa 10 000 eur pridelilo aj 
tento rok na fond dekanky.  
Dôvod pre založenie fondu – nie všetky pracoviská vedia motivovať zamestnancov, aby 
viac publikovali a pod., preto sú zamestnanci individuálne podporovaní. Počet študentov 
sa nedá navýšiť, ale dajú sa výstupy vo vede. Vyššie výkony máme vo vede (53%), 
vzdelanie 47 %. 
Na budúci rok sa očakáva ešte výraznejší pokles študentov (nízky počet narodených 
v rokoch 1998/99, po roku 2000 opäť nárast).  
Suma pridelená dekanátu zostáva 320 000 ako po minulé roky. Prostriedky vo vede sa 
rozdeľujú na jednotlivé pracoviská. Každé jedno pracovisko dokáže pokryť platy 
a osobné ohodnotenia ako v roku 2016, plus je priestor pre rozvoj, podľa uváženia 
jednotlivých riaditeľov. Na viacerých pracoviskách je vytvorená rezerva v rôznej výške. 
Ani jedno pracovisko neskončilo v mínuse.  
 
Pripomienky nie sú.  
Pristupuje sa k hlasovaniu o Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na 
pracoviská FSEV UK na rok 2017. Metodika rozpisu je schválená plným počtom hlasov.  

 
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
 

Ad 7) 
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Prebieha hlasovanie o Rozdelení štátnej dotácie na rok 2017. Rozdelenie štátnej dotácie na 
rok 2017 je schválené plným počtom hlasov, t.j. 11.  

Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Ad 8) 

Dekanka FSEV doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. prezentuje informácie z kolégia 
dekanky: o.i. bola riešená metodika dotácie, motivačné štipendiá; fakulta prebrala ľavú časť 
domčeka, ktorý je v areáli fakulty. Prezentovaná bola novela VŠ zákona, ktorú je možné 
pripomienkovať do 24. 4. 2017. 
Dekanka predstavuje návrh PR stratégie. Na miesto PR nastúpila Mgr. Martina Mášiková. 
Cieľom je pripraviť stratégie pre celý rok, budovať komunikačnú stratégiu. Ako fakulta máme  
najväčší počet výstupov v médiách. Zatiaľ sa to však nepodarilo pretaviť do väčšieho nárastu 
študentov. Plán na vytvorenie Alumni klubu.  
Plány na spoluprácu s firmami, keďže tieto projekty sú MŠ podporované ako zahraničné 
výskumné projekty.   
Mgr. Martina Mášiková by mala spolupracovať s jednotlivými ústavmi, cieľom je vytvorenie 
užšieho tímu, ktorý bude pracovať na PR fakulty.  
Mgr. Tomáš Malec sa pýta, či sa rozmýšľalo o tom, žeby sa na Facebooku spojili  oficiálne 
a neoficiálne stránky fakulty. Dekanka odpovedá, že neoficiálnych stránok je veľa, ale 
uvažuje sa nejakom prepojení.  
Mgr. Tomáš Malec pýta na plány týkajúce sa propagácie fakulty. Dekanka hovorí, že je to 
veľmi ťažké, ale intenzívne sa na tom pracuje. Od septembra by sa malo začať s 
intenzívnejším PR. 
Mgr. Andrej Mentel, PhD. opisuje svoju skúsenosť – riaditelia stredných škôl sa nepriateľsky 
stavali k ponúknutým prednáškam, prevažne negatívne reakcia. Prebieha diskusia k PR.  
Mgr. Mášiková hovorí, že situácia teraz je iná, sme v dobe keď si VŠ platia inzerciu a teda SŠ  
vnímajú pokusy o prednášky  ako predaj danej vysokej školy.   
Mgr. Radomír Masaryk, PhD. hovorí o svojej skúsenosti so strednými školami.  
Mgr. Peter Broniš, PhD. dodáva, že efektívny spôsob by boli súťaže pre študentov stredných 
škôl.  
Mgr. Martina Mášiková hovorí, že sa pripravuje newsletter, ktorý má zabezpečiť výmenu 
informácii medzi ústavmi. Hovorí, že si myslela, že nástenky sú prežitok, ale študenti hovoria, 
že im nástenky chýbajú. Dôležitá je práca na webovej stránke.  
Dekanka ďalej hovorí, že sa plánuje „welcome week“ pre bakalárov, predstaviť im po nástupe 
fakultu.  

 
 
Ad 9)  

Doc. Letovancová sa pýta, čo sa bude diať s osobami, ktoré budú pozvané na fakultu na 
prednášky, alebo ako hostia na hodinách. Pýta sa, či neexistuje forma „hosť“. Dekanka 
hovorí, že dali podnet na univerzitu, ale kým nepríde vyjadrenie, je nutné podpisovať zmluvy 
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o dobrovoľnej práci. Sankcie fakúlt by mali dopad na univerzitu. Doc. Letovancová sa pýta, či 
zmluva musí byť urobená pred prednáškou. Dekanka hovorí, že zmluva musí byť dopredu 
podpísaná.  
 

 Ad 10) 
Predseda AS FSEV predkladá otázku neprítomnej Ing. Veroniky Miťkovej, PhD. týkajúcu sa 
právomocí v AIS-e. Dekanka odpovedá, že iný dokument, ako ten ktorý zaslala, nie je. 
Dodáva, že právomoci sú presne dané, nemôžu sa prenášať (napr. právomoci garanta nemôžu 
byť prenesené na inú osobu). Každá rola má určité práva. Nemôže byť na učiteľa prenesená 
funkcia, ktorú nemôže vykonávať. Presun práv by musel schváliť rektor.  

 
 
Ad 11)  

Predseda AS FSEV uzatvára zasadnutie AS FSEV.  
 
 
Predseda AS: Mgr. Andrej Mentel, PhD.  
Tajomníčka AS FSEV: Mgr. Danijela Jerotijević, PhD. 
Overovatelia: prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňákova, PhD.  
                       Mgr. Tomáš Profant, PhD.  
 
Uznesenia:  
 
Uznesenie AS FSEV 4/2107: Uznesenie: Akademický senát FSEV schválil predkladanú 
Výročnú správu o činnosti fakulty plným počtom prítomných hlasov.  
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Uznesenie AS FSEV 5/2107: Akademický senát FSEV schválil predkladanú Výročnú správu 
o hospodárení fakulty plným počtom prítomných hlasov. 
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Uznesenie AS FSEV 6/2107: Akademický senát FSEV schválil predkladanú Metodiku 
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviská FSEV UK na rok 2017 plným počtom 
hlasov.  
 
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Neplatné hlasy: 0 
 
Uznesenie AS FSEV 7/2107: Akademický senát FSEV schválil predkladané Rozdelenie 
štátnej dotácie na rok 2017 plným počtom hlasov, t.j. 11.  
 
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 


